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Výpis usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     
konaného dne 26. 2. 2018 

 
Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Waidhofera a Ing. Víta Opletala zapisovatelku Anitu 
Ruby. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozšířený program zasedání 
Program: 
 
1. Kontrola usnesení 
2. Inventarizace 2017 

a) Městys Křtiny 
b) Základní škola a Mateřská škola Křtiny 

3. Účetní závěrka 2017 
a) Městys Křtiny 
b) Základní škola a Mateřská škola Křtiny 

4. Pronájem prostor Spolkový dům 
5. Různé 

a) Žádosti o dotace JMK 
 
Usnesení č. 3: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků městysu Křtiny za rok 2017. 
Usnesení č. 4:  ZM schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Křtiny, kterým 
se příspěvkové organizaci předává k hospodaření pozemek par. č. 994/2 v k.ú. Křtiny – pozemek zastavěné 
plochy budovy č.p. 240. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek, závazků Základní školy a Mateřské školy 
Křtiny  za rok 2017. 
Usnesení č. 6: ZM schvaluje účetní závěrku městyse Křtiny za období 2017 s hospodářským výsledkem 
zisku 3 826 718,55 Kč, hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet č. 432 (hospodářský výsledek 
minulých období).                        
Usnesení č. 7: ZM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Křtiny, p.o.  za období 2017 s hospodářským výsledkem zisku 504.464,03 Kč a jeho převod do rezervního 
fondu. 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje pronájem nebytových prostor na dobu pěti let ve stávajícím rozsahu za cenu 
48.480 Kč/rok v objektu č.p. 65 Spolkový dům ve Křtinách Základní a mateřské škole Březina za účelem 
provozování mateřské školy. ZM dále pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.  
Usnesení č. 9: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK z programu Rozvoje a podpory 
venkova na počítačové vybavení knihovny v rámci rozšiřování služeb knihovny. 
Usnesení č. 10: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK z programu Rozvoje a podpory 
venkova na financování otopné soustavy Spolkového domu  a renovaci podlahy  v sálu Spolkového domu ve 
Křtinách.  
Usnesení č. 11: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK z programu Podpory jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2018. 
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